PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2011/33
Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27, juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
en het bepaalde in artikel 2, zevende lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg,
bekend dat zij op 15 maart 2011 hebben vastgesteld:
Subsidieplafonds 2011 Subsidieregeling inrichting landelijk gebied Limburg
Artikel 1
a. Voor de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg, inclusief de bijlagen en de nadere
regels geldt voor de periode 20 maart 2011 tot 1 januari 2012 een subsidieplafond van € 0,-.
b. Dit subsidieplafond van € 0,- geldt niet voor:
−
de in artikel 2 genoemde paragrafen uit de bijlagen;
−
paragraaf 1.1 (herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst ten behoeve van
structuurverbetering in de landbouw) uit de bijlagen, voor wat betreft de door GS als
prioritair aangewezen IGU’s, het project Zandmaas 2 Ooijen-Wanssum;
−
paragraaf 1.19 (Sloop glastuinbouwbedrijven) uit de bijlagen;
−
de Nadere subsidieregels sloop veehouderijbedrijven;
−
de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2010;
−
de nadere regels subsidies particuliere terreinbeherende
natuurbeschermingsorganisaties, voor zover het de doorlevering van gronden door BBL
betreft.
Artikel 2
De subsidieplafonds voor de in onderstaande tabel genoemde paragrafen uit de Subsidieverordening
inrichting landelijk gebied Limburg worden voor de periode 20 maart 2011 tot 1 januari 2012 als volgt
vastgesteld:
Paragraaf
1.1
2.1
5.5

3.1
3.2

5.1
5.2

Naam
herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst ten behoeve van
structuurverbetering in de landbouw.
Gebiedsontwikkeling Leisure.
Het realiseren van ontbrekende schakels in routenetwerken en
overige voorzieningen tot verbetering van de toegankelijkheid en
beleefbaarheid van het landschap.
Brede maatschappelijke voorzieningen en sportieve omgevingen.
Versterken werkgelegenheid in karakteristieke beeldbepalende
vrijkomende agrarische bebouwing door middel van nieuwe
economische dragers en/of verbrede vormen van grondgebonden
landbouw- en tuinbouw.
Aanleg en herstel van natuurlijke, halfnatuurlijke en
cultuurhistorische landschapseenheden.
Herstel historisch waardevolle bouwwerken en cultuurhistorisch
erfgoed.

1

Dit bedrag geldt als maximum voor beide paragrafen samen.

2

Dit bedrag geldt als maximum voor paragraaf 3.2 en 5.1 t/m 5.4 te samen.

Subsidieplafond
€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,001
€ 1.500.000,00
€ 150.000,002

5.3
5.4

Landschappelijke inpassing van kernen, gebouwen en gehuchten
en het zichtbaar maken van culturele of historische bouwwerken.
Herstel en toegankelijk maken van nog niet opengestelde
cultuurhistorisch of aardkundig waardevolle objecten en terreinen.

Artikel 3
1. Subsidieaanvragen in het kader van de in artikel 2 genoemde paragrafen van de Subsidieverordening
inrichting landelijk gebied worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
2. Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dan geldt daarbij de
verzendtheorie, dat wil zeggen dat de datum van de poststempel bepalend is. Bij persoonlijk
afgeleverde subsidieaanvragen is de ontvangststempel van de Provincie Limburg, of de datum van
het verkregen bewijs van ontvangst, bepalend.
3. Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig is.
4. Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het
subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, gaat die aanvraag voor die naar oordeel
van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria zoals vermeld in het betreffende
subsidiekader.
Artikel 4
Het besluit Subsidieplafonds Subsidieregeling inrichting landelijk gebied Limburg d.d. 19 november 2010,
laatst gewijzigd bij besluit van 18 januari 2011 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2011.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 17 maart 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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